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NJOFTIME FITUESI ME PROKURIM 

ELEKTRONIK 
 

 

 

KESH SH.A  
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për: Operatorin Ekonomik ”Shansi Invest” shpk, NIPT J61924002T dhe adresë ꞉ Farkë Madhe, 

Sauk, Tiranë. 

 

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur me mjete elektronike. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF 86189-09-18-2018. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Furnizim-vendosje sistem AVR në HEC Fierzë dhe upgrade 

i firmware-it të 4 seteve të monitorimit on-line BMT të transformatorëve të fuqisë në HEC 

Koman". 

Fondi limit: 135,000,000 (Njëqind e tridhjetë e pesë milion)  Lek pa TVSH. 

 

Burimi i financimit: Me të ardhurat e vetë KESH sh.a. 

 

Kontrata do të realizohet në një afat: 15 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës. 

 

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 38 datë 24.09.2018. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Çmimi më i ulët.   

 

Njoftojmë se ka qenë pjesëmarrës 1 (një) ofertues me vlerën përkatëse: ”Shansi Invest” shpk, NIPT 

J61924002T, me vlerë  të ofertës 133,000,000 (Njëqind e tridhjetë e tre milion) Lek pa TVSH.       

                                                                                                  

* * * 

 

Duke i’u referuar procedurës së lartpërmendur informojmë Operatorin Ekonomik ”Shansi Invest” 

shpk, NIPT J61924002T, dhe adresë ꞉ Farkë Madhe, Sauk, Tiranë, se oferta e paraqitur me një vlerë 

të përgjithshme prej 133,000,000 (Njëqind e tridhjetë e tre milion) Lek pa TVSH, është identifikuar 

si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht jeni i lutur të paraqisni pranë KESH sh.a, Rr."Viktor Eftimiu", Blloku Vasil Shanto, 

Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 25/10/2018. 

Ankesa: Nuk ka. 
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